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AQUISIÇÕES–HypermarcascrescecomaquisiçõescomoadaNiasi, fabricantedoesmalteRisqué

SaídadeAgnellinão
estánapauta,dizPrevi

●Outubro de2009:Aquisição da
fabricante de fraldasPomPom

●Setembro de 2009:Aquisição
damarcaHydrogen

●Setembro de 2008:Aquisição
dasmarcas Risqué eBiocolor, da
Niasi

● Julho de2008:Aquisição da
Ceil Comércio eDistribuidora,
dona dasmarcas Bozzano,

Camposdo Jordão, Juvena e
Acquamarine

● Julho de2008: Aquisição das
marcasRadical eNY Looks

● Junho de2008:Aquisição do
laboratório demedicamentos
Farmasa

●Abril de 2008: A empresa
estreia naBovespa, comcaptação
líquida deR$ 581milhões

Companhia paga R$ 300milhões pelo negócio e começará a
produzir absorventes; planos são demais aquisições até o fim do ano

Eventual saída do presidente da Vale, por pressão do
governo, é descartada por diretor do fundo de pensão

REPRODUÇÃO/BLOG PHOTOSHOP DISASTERS

Natalia Gómez
AGÊNCIA ESTADO
CURITIBA

Joilson Rodrigues, diretor de
participações da Previ (fundo
de pensão dos funcionários do
Banco do Brasil), negou ontem
pressão que a saída de Roger
Agnelli da presidência da Vale
esteja sendodebatidano fundo.
“Isso não está na nossa pauta e
imaginoquenãoestejanadele”,
afirmou, referindo-se aAgnelli.
Nosúltimosdias,aimprensapu-
blicoureportagensemquesees-
peculava sobre uma eventual
saídadeAgnelli, porpressãodo
governo federal. O presidente
LuizInácioLuladaSilva,segun-
do esses rumores, estaria insa-
tisfeito comasdemissões feitas
pela Vale no auge da crise eco-
nômica, além de cobrar maio-
res investimentos da empresa,
principalmente na construção
de siderúrgicas.

Lula chegou a cobrar publi-

camentedaempresaaconstru-
ção de usinas siderúrgicas no
Espírito Santo e no Pará. Ami-
neradoratambémfoialvodecrí-
ticasdogovernopor ter reduzi-
do o ritmo dos investimentos
emmineraçãonoaugedacrise.

EIKE
Emrelação aos rumores deque
o empresárioEikeBatista, con-
troladordogrupoEBX,teriafei-
to uma oferta para comprar a
participaçãodofundonaVale,a
Previ nega que exista alguma
conversa nesse sentido. “Não
tem nada de oficial sobre esse
assunto. Do lado da Previ, não
houve nenhuma proposta”, dis-
seodiretorde investimentosdo
fundo, Fábio Moser, durante o
30º Congresso Brasileiro dos
FundosdePensão,emCuritiba.

Batista chegou a fazer uma
proposta semelhante para a
compradaparticipaçãodaBra-
despar(braçodoBradescodedi-
cadoainvestimentosemempre-
sas)namineradora,mas aofer-
ta foi recusada.

Hoje, o bloco de controle da
Vale é formado pela Bradespar
(21,21%), pelo consórcio Litel –

formado por fundos de pensão
lideradospelaPrevi(49%)–,pe-
loBNDESPar(11,51%),pelaMit-
sui (18,24%) e pela Electron
(0,03%).

Segundo Moser, se a Previ
recebesse uma proposta seme-
lhante,teriaaobrigaçãodeana-
lisar, mas não há interesse em
negociar a participação na Va-
le. “A Previ não tem interesse
por causa das perspectivas que
amineradora tem”, disse.

Moser destacou que os fun-
dosdepensãocolocaramR$4,5
bilhões no aumento de capital
realizado pela Vale no ano pas-
sado, e lembrou os investimen-
tosdeUS$ 12bilhões feitospela
mineradora nos últimos anos.

“Amaioria deles nem come-
çou. Teria de esperar o merca-
do voltar, os investimentos co-
meçarem a operar para ter

ideia do preço da Vale hoje”,
afirmouMoser.

Deacordocomele,aPrevi
não tem “necessidade ou
perspectiva”desairdamine-
radora. “A Vale, para nós,
não precisa ser vendida.”

Moserafirmouquenãoco-
nheceosplanosdeEikepara
aempresa. “Nãodiscuti com
ele e não conheço quais são
os planos dele para a Vale”,
disse, mencionando os ati-
vos de mineração da EBX,
que poderiam ou não fazer
sentido para aVale.

SegundoRodrigues, dire-
tor de participações da Pre-
vi, não existe necessidade
nem urgência em vender a
participação.“Estamossatis-
feitos com a empresa.”

OUTROS NEGÓCIOS
A Previ tem interesse em
crescer nos setores de ener-
gia, shoppings e imóveis co-
merciais. Rodrigues citou o
processodevendadapartici-
pação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) na em-
presa de energia Brasiliana.

Ainda no setor de ener-
gia, ele afirmou que investi-
mentosdiretos,comonaUsi-
na de BeloMonte, a Previ só
deveatuarpormeiodassuas
empresas controladas
(CPFL e Neoenergia), e não
de formadireta. APrevi tem
interesse no setor imobiliá-
rio,porcausadaboarentabi-
lidadedosegmento.Háapos-
sibilidadedeavançaremgal-
pões industriais.●

P
reocupados com
a possibilidade de
meninas e mulhe-
res se sentirem
excessivamente

pressionadas a correspon-
der às imagens presentes
nas revistas de beleza, sub-
metidas a procedimentos
digitais e lipoaspiração, le-
gisladores britânicos e fran-
ceses tentam obrigar publi-
citários a serem mais realis-
tas.

Segundo as propostas
desses legisladores, anún-
cios contendo fotos altera-
das de modelos seriam obri-
gados a trazer mensagens
revelando o emprego de
efeitos digitais.

“Quando adolescentes e
mulheres olham para tais
fotos nas revistas, elas aca-
bam se sentindo infelizes
consigo mesmas”, disse Jo
Swinson, parlamentar britâ-
nica do Partido Liberal De-
mocrata. Os liberais demo-
cratas – terceiro maior par-
tido da Grã-Bretanha, de-
pois de trabalhistas e con-
servadores – adotaram este
mês a proposta de Jo, que
prevê um sistema de rótu-
los, como parte de sua pla-
taforma oficial.

O partido quer banir
completamente as fotos al-
teradas em anúncios desti-
nados a crianças com me-
nos de 16 anos.

Na semana passada, a
legisladora francesa Vale-
rie Boyer, do partido do pre-
sidente Nicolas Sarkozy,
apresentou uma medida
parecida na Assembleia Na-
cional, a câmara inferior do
parlamento. Ela argumen-
tou que as imagens altera-
das estavam prejudicando
a capacidade das jovens mu-
lheres de controlar seus
próprios destinos. “Essas
fotos podem levar as pes-
soas a acreditarem em reali-
dades que, com frequência,
não existem”, disse ela.

Na França, onde os car-
tazes e anúncios nas farmá-
cias beiram a obscenidade,
é cada vez maior a preocu-
pação com os distúrbios ali-
mentares, e muitas jovens
mulheres se mostram obce-
cadas pela magreza. Vale-
rie foi a grande defensora
de uma lei que previa a proi-
bição de páginas na inter-
net que pareciam encorajar
a anorexia e a bulimia. Mas
tal proposta perdeu força
depois de ser aprovada pela
Assembleia Nacional no
ano passado.

Na sua tentativa de li-
vrar a mídia de imagens

enganadoras, Valerie quer
ir ainda mais longe do que
os liberais democratas bri-
tânicos.

A lei proposta por ela
exigiria rótulos de alerta
acompanhando as fotos re-
tocadas, tanto as publica-
das em conteúdo editorial
quanto as que fazem parte
de anúncios. Os infratores
poderiam enfrentar multas
de € 37,5 mil, ou quase US$
55 mil, o equivalente a até
50% do custo de uma peça
publicitária.

Apesar de considerada
em muitas redações como
eticamente ambígua, a ma-
nipulação digital de fotos
foi verificada em alguns ca-
sos de destaque na mídia
francesa. Em 2007, por
exemplo, a revista Paris Ma-
tch, dotada de boas rela-
ções políticas, publicou
uma foto de Sarkozy pas-
seando de canoa durante as
férias em New Hampshire
na qual a cintura avantaja-
da do presidente foi digital-
mente retirada da imagem.
Uma revista concorrente
revelou o embuste, publi-
cando cópias da foto antes
e depois da manipulação.

Nem todos os retoques
são tão flagrantes. Mas pe-
quenas melhorias – um pou-
co de correção de cores ou
alisamento de texturas, por
exemplo – são amplamente
empregadas mesmo nas fo-
tos das agências de notí-
cias, disse Derek Hudson,
fotógrafo residente em Pa-
ris, apesar de ele ter acres-
centado que “criaria caso”
se um editor aplicasse o
procedimento a uma foto
de sua autoria.

Nas revistas de beleza, é
claro, os retoques são a re-
gra. “Nunca vi, e duvido
que alguém um dia veja,
uma foto de moda ou beleza
que não tenha sido retoca-
da”, disse Hudson.

Com a ilusão à espreita
em tantos lugares, o fotó-
grafo afirmou não acreditar
que coibir as alterações pos-
sa produzir o efeito deseja-
do. “Infelizmente, vivemos
em um mundo retocado”,
disse ele.●

Hypermarcascompra
asfraldasPomPom

MINERAÇÃO

OPORTUNIDADE

Vendo carreta de gado (02 andares) e cavalo mecânico Scania 
R420 (financiados), 14 tratores, 03 caminhões-baús frigor 
(financiados), 02 colhedoras de milho e cereais (Claas 204 e 
New Holland 4040), caminhão para transporte de suínos 
vivos, caminhão de ração (silo), comboio, ônibus rural, furgão 
Fiorino, diversos implementos agrícolas e cavalos de trabalho.

Detalhes tels.: (19) 8115-3658/(16) 7812-0159
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CONSUMO

Há dois anos,
revista francesa
diminuiu barriga
de Sarkozy

Paula Pacheco

O executivo Claudio Bergamo
acumulaexperiênciaemaquisi-
ções. Ontem, ele fechou mais
umnegócioaodaro lancedeR$
300milhões pela PomPom, es-
pecializada na fabricação de
fraldas infantis e geriátricas.
No segmento infantil, a marca
PomPoméaquintamaisvendi-
danoBrasil, atrás de empresas
comoProcter&Gamble eKim-
berly-Clark. Com a marca Bi-
gFral, a empresa lidera o seg-
mento de fraldas geriátricas,
comcercade 40%departicipa-
ção.

As conversas para a compra
daPomPomcomeçaramnoiní-
ciodoanoeocontratofoiassina-
do ontem. Parte do pagamento
foi no ato do fechamento do ne-
gócio e o restante será pago em
parcelas.Osdetalhessãomanti-
dos em sigilo para atender a
cláusulas contratuais.

Osegmentodedescartáveis,
que inclui fraldas geriátricas e
infantis, além de absorventes,
faturou no ano passado no País
por volta de R$ 4 bilhões (R$ 3
bilhões só com a linha infantil).
“Não poderíamos estar de fora
de ummercado que tem um fa-
turamento como este. Crescer
um ponto na participação de
mercado significa um fatura-
mento a mais de R$ 30 mi-
lhões”, diz Bergamo.

A Pom Pom ainda não pro-
duzabsorventes,masBergamo
adiantaqueseráumdosprimei-
ros passos com a nova aquisi-
ção, já que a tecnologia é ames-
madasfraldas.Muitoprovavel-
menteamarcaescolhidaparaa
nova linhadeprodutos seráLu-
cretin, líder na linhade sabone-
tes líquidos femininos que já é
da Hypermarcas. A Pom Pom
temproduçãoprópria e 30%da
fábrica está ociosa.

Esse foi o segundo lance da
companhia, criada pelo empre-
sárioJoãoAlvesQueiroz(ex-do-
no daArisco), emmenos de um
mês.Nonegócioanterior,anun-
ciadoemsetembro,oGrupoSil-
vioSantosvendeuparaaHyper-
marcas a marca Hydrogen, de
cosméticos para criança, por
R$ 25milhões.

Os outros produtos com a
marcaPomPom,comosabone-
tes e colônias infantis, não en-
traram na negociação porque

foram adquiridos no passado
pelaColgate-Palmolive.Execu-
tivosdomercadodehigienepes-
soal comentam que a Hyper-
marcas já tentou uma aproxi-
mação com a concorrente para
engrossaroportfóliocomosou-
tros itens da marca Pom Pom,
mas não teve sucesso.

Aaquisiçãocriaumacuriosi-
dade, já que aHypermarcasvai
faturarcomavendasde fraldas
Pom Pom, mas não verá a cor
do dinheiro quando o consumi-
dor levar para casa os sabone-
tes damesmamarca.

O presidente da Hypermar-
casadiantaquecontinuaasson-
dagens para mais aquisições
atéofimdoano.SegundoBerga-
mo,aempresa,queatuanosseg-
mentosdealimentação,higiene
pessoal e medicamentos isen-
tos de prescrição, deve refor-
çar o fôlego com a compra de
algumconcorrente na área far-
macêutica e de higiene pessoal.

CONSUMO INFANTIL
AaquisiçãodaPomPomconfir-
maointeressedacompanhiape-
lo segmento infantil. De 2007

para 2008, as vendas de
itens de higiene pessoal in-
fantilcresceram32%noBra-
sil.Nomundo, esseéumseg-
mento que movimentou no
ano passado US$ 5,8 bilhões
(preço ao consumidor).

OPaísédonode12,7%des-
se volume, atrás apenas dos
Estados Unidos (com 13,9%
de participação), e a previ-
sãoda associação que repre-
senta os fabricantes, a
Abihpec, é que em 2009 o
Brasil passe a ocupar o pri-
meiro lugar nomercado glo-
bal. A China, a terceira no
ranking do instituto de pes-
quisa Euromonitor, detém
6,6%, de acordo com as ven-
das de 2008.

Omercadoédominadope-
la Johnson&Johnson no
País. Com a Hydrogen, Ber-
gamo adquiriu uma partici-
paçãomuitopequenanofatu-
ramento do setor, agora tur-
binada com a Pom Pom. O
executivo da Hypermarcas
aproveita o caixa abastecido
depoisda ofertadeações fei-
taemjulho,quando levantou
R$ 793milhões. ●

Rodrigues também
negou existir
oferta de Eike por
parte da empresa

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2009 NEGÓCIOS B15
O ESTADO DE S. PAULO NEGÓCIOS B15

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 out. 2009, Economia & Negócios, p.B15.




